УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 30.07.2015

м. Бурштин

№179

Про відзначення в місті
Дня Державного Прапора та
24-ї річниці незалежності України
На виконання Указу Президента України від 24 червня 2015 року № 360/2015 «Про
відзначення 24-ї річниці незалежності України», розпорядження голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 17.07.2015 року № 472 «Про
відзначення в області 24-ї річниці незалежності України», відповідно розпорядження
міського голови від 14.07.2015 року №162 «Про утворення організаційного комітету з
підготовки та відзначення в місті Дня Державного Прапора та 24-ї річниці незалежності
України», протоколів засідання організаційного комітету №1 від 23.07.2015 року та №2
від 30.07.2015 року, з метою гідного відзначення проголошення незалежності України,
консолідації українського суспільства навколо ідеї захисту та зміцнення державності,
вшанування подвигу борців за свободу та незалежність України, а також громадян, які
сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із
зовнішньою агресією, утвердження у громадян почуття патріотизму, керуючись статтею
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті Дня Державного Прапора та
24-ї річниці незалежності України (додається).
2. Відповідальним виконавцям забезпечити належну організацію та проведення
заходів.
3. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради:
- виділити кошти в сумі 2 924 (дві тисячі дев’ятсот двадцять чотири) гривні для:
 придбання корзини квітів – 600 (шістсот) гривень,
 придбання квітів для нагородження – 300 (триста) гривень;
 пошиття двох Прапорів – 924 (дев’ятсот двадцять чотири) гривні;
 проведення молодіжого квесту – 500 (п’ятсот) гривень;
 виготовлення подяк та грамот із символікою міста – 600 (шістсот) гривень

- придбати корзину квітів та організувати її покладання до пам’ятника Т.Г.
Шевченку 24 серпня 2015 року.
4. КО «Бурштинська міська центральна лікарня» забезпечити належний медичний
супровід проведення заходів.
5. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та
мобілізаційної роботи Батьку Т.Я. подбати про забезпечення громадського порядку
під час проведення заходів.
6. Завідувачу господарської служби Сегиді О. А. 23 серпня 2015 року забезпечити
розміщення Державного Прапора України на адміністративній будівлі міської ради
та на комунальних установах міста.
7. КП «Житловик» до 22 серпня 2015 року забезпечити приведення у належний стан
об’єктів інфраструктури та благоустрою міста .
8. Організаційному відділу (О. Кравчишин) до 20 серпня 2015 року забезпечити
інформування мешканців міста про заплановані заходи шляхом розміщення
відповідної інформації на дошках оголошення по місту, офіційному сайті міської
ради та в газеті «Бурштинський вісник».
9. КП «Редакція газети «Бурштинський вісник»» забезпечити висвітлення інформації
про проведені заходи
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови
М. Козар.

Міський голова

П. Курляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
№ ___ від 30.07.2015 року
План заходів з підготовки та відзначення в місті
Дня Державного Прапора та 24-ї річниці незалежності України
Назва заходу

Дата та час
проведення

Місце проведення

Відповідальні
Відділ молоді і спорту
(Г. Олексин)

Похід на гору Говерлу для
освячення Прапора
України

23 серпня 2015 року
8:30 год.

Площа біля
пам’ятника Т.Г.
Шевченку

Бурштинський осередок
ГО «Молода Просвіта»
Бурштинський осередок
ГО «МНК»

Церемонія урочистого
підняття та освячення
Державного Прапора України

23 серпня 2015 року
9:00 год.

Площа біля
Бурштинської
міської ради

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків (Ю. Степась)
ПК «Прометей»

Святкова Служба Божа
Святковий концерт

Святкова Служба Божа,
молебень за Україну

Святковий ярмарок

23 серпня 2015 року
11:00 год.
23 серпня 2015 року
19:00 год.
24 серпня 2015 року
8:00 год.

24 серпня 2015 року
10:00-20:00 год.

Церква Святого
Йосафата

о. Дмитро Шмігель

Будинок культури
ім. Т. Шевченка

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
(Ю. Степась)

Церква Святого
Йосафата

о. Дмитро Шмігель

Алея ім.
митрополита
А. Шептицького
Площа біля ПК
«Прометей»

Спортивні заходи для
працівників ДТЕК
Бурштиська ТЕС
Квест для дітей 7-15 років

24 серпня 2015 року

10:00 -13:00 год.
24 серпня 2015 року
14:00 год.

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків (Ю. Степась)

Завідувач
господарської служби
О. А. Сегида

ГО «Майдан»
Комбінат
Горбата Л.Р. –
спортивних споруд заступник начальника
КСС профкому
Бурштинської ТЕС
Відділ молоді і спорту
(Г. Олексин)
По місту
(старт пл. Героїв
УПА)

Бурштинський
осередок ГО «Молода
Просвіта»

Парад вишиванок в
супроводі муніципального
духового оркестру

Організаційний відділ
(О. Кравчишин)

24 серпня 2015 року
17:00 год.
По місту
(старт церква
Святого Йосафата)

Бурштинський
осередок ГО «Молода
Просвіта»
Бурштинський
осередок ГО «МНК»

Акція «Намалюй учаснику
АТО малюнок»

24 серпня 2015 року
17:00 год.

Площа біля ПК
«Прометей»

Служба у справах
дітей
ГО «Майдан»

Урочиста частина (виступи,
24 серпня 2015 року
нагородження учасників
18:00 год.
АТО)
Святковий концерт за
участю колективів міста

24 серпня 2015 року
18:30 год.

Площа біля ПК
«Прометей»

Площа біля ПК
«Прометей»

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків (Т. Орнат)
Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків (Т. Орнат)
ПК «Прометей»

Книжкові виставки
«Соборність України: від
ідеї до сьогодення»,
«Історія становлення
Української держави»
Майстер-клас із
виготовлення стягів своїми
руками, конкурс малюнків
на тему «Хай оживуть
символи на папері»,
тематичні заходи «Символ
моєї батьківщини»,
«Правовий букварик»
Тематично-пізнавальні
заходи із виховання в учнів
патріотизму, поваги до
державних символів
України. Виховних годин
«У нас єдина держава і ми
єдиний народ»

Серпень-вересень
2015 року
Бібліотеки міста

21.08.2015
25.08.2015

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків (Т. Орнат)

ДНЗ міста

Відділ освіти і науки
(М. Тутка)

Навчальні заклади
міста

Відділ освіти і науки
(М. Тутка)

Вересень 2015 року

